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Drogi Bruno!

Dziękuję Ci za Twój list, który, jak wszystkie inne, pokrzepił mnie bardzo na 
duchu; a – jak wiesz – jest mi to w obecnym zastoju b. potrzebne. Zastój ten 
przypisuję brakowi jakichkolwiek sukcesów, co dla mego samopoczucia jest 
nieodzowne. Błędne koło: nie mam samo poczucia, bo nie mam sukcesów, a nie 
mogę mieć sukcesów, bo nie mam samopoczucia. Czy nie uważasz, że myślenie 
(zwłaszcza logiczne) zamyka się w błędnych kołach i tautologiach? Muszą więc 
one posiadać jakąś wartość, tylko nie wiem jeszcze jaką.

Czytałem ostatnio Pałubę1; znakomita książka. Problematyka prawie iden-
tyczna z tą, jaką ja wmyśliłem w Ferdydurke; ale może trochę płytsza niż 
Gombrowiczowska, bo ściśle intelektualna. Irzy kowski2 to naprawdę ojciec eks-
perymentatorów polskich. A z tym wszystkim uwikłany bez wyjścia w proble-
matykę naiwną, modernistyczną: prawda i pozór, myśl i czyn, uczucie i rozum, 
walka z łatwą poetycznością Młodej Polski. Cała jego wielkość pochodzi z prze-
zwyciężeń, z cudzysłowów. To jest właś nie definicja istoty Irz[ykowskiego]: czło-
wiek o nieskończonej pers pektywie cudzysłowów; jak te puszki, na których 
narysowany jest męż czyzna trzymający puszkę, na której itd.… A przy tym na 
jego przykładzie poka zuje się najdowodniej: że z przezwyciężenia złej sztuki nie 
rodzi się jeszcze dobra sztuka. Nie widzę zresztą jego ostatniej instancji, w imię 
której przezwycięża: jest jak Münchhausen wyciągający się za perukę z błota. 
Toteż ostatnim słowem jego filozofii jest chaos: bo cóż to za synteza, że wszystko 
jest udawaniem, że rzeczywistość daje się ująć w pojęcia tylko przy po mocy gru-
bych fałszerstw. Tę samą myśl znajdziemy zresztą u Gom bro wicza, ale on wyzwala 
absurd (do którego ta myśl daje mu upra wnienie) i czyni zeń coś pozytywnego, 
a Irzykowski poprzestaje na negacji. Zresztą trzeba być Irzykowskiemu bardzo 
wdzięcznym za odkrycie polityki duszy; nie trzeba tego jednak identyfikować 
z freudyz mem, jak czynią niektórzy: jest to coś wprost przeciwnego.

Co słychać u Ciebie? Z pewnością piszesz, szczęśliwy. Ze mną po staremu źle. 
Siedzę w Samborze po uszy, jak w bagnie. Teraz trochę się rozruszałem, pisząc ten 
list, ale z pewnością znów ugrzęznę. Ściskam Cię i oczekuję bardzo rychłej 
odpowiedzi
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1 Mowa o Pałubie Karola Irzykowskiego, wydanej w roku 1903.

2 Karol Irzykowski (1873–1944) – krytyk literacki, prozaik; autor między innymi książek Czyn i słowo, 
Walka o treść, Dziesiąta muza oraz powieści Pałuba.
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